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І. Теоретична частина 
1. Світова економіка: сутність, структура, етапи формування, закономірності розвитку. Чинники та 

наслідки сучасної світової фінансово-економічної кризи 
2. Розвинуті країни в системі світового господарства: загальна характеристика, проблеми та 

перспективи розвитку. Особливості розвитку країн зони євро. 
3. Країни, що розвиваються, у світовій економіці: міжнародні стратегії розвитку, основні 

характеристики, роль у світовому господарстві. 
4. Країни з ринками, що формуються: особливості процесів трансформації, їх наслідки, шляхи 

подальшого розвитку, місце у світовому господарстві. 
5. МЕВ як елемент структури світового господарства. Базові категорії МЕВ: об’єкт і суб’єкт, 

механізм реалізації, форми.  
6. Еволюція розвитку сучасного світового господарства і міжнародних економічних відносин: 

основні етапи та їх характеристика. 
7. Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародних економічних відносин: причини, 

фактори, форми.   
8. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація, напрями та механізми урегулювання. 
9. Теоретичні докази виграшу від зовнішньої торгівлі у ситуації абсолютних переваг: поліпшення 

споживання та зміни у структурі виробництва. 
10. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. 
11. Теорія Хекшера-Оліна: визначення механізму впливу на міжнародну торгівлю та спроби її 

заміни внаслідок неповної відповідності.  
12. Методи визначення кількісного впливу зовнішньої торгівлі на споживачів і виробників та на 

інтереси всього суспільства. 
13. Економічний ріст та його вплив на зрушення у зовнішній торгівлі. Закон Енгеля.  
14. Висновки з теорії Хекшера-Оліна: теорема Столпера – Самуельсона; модель спеціалізованих 

факторів, теорема про вирівнювання вартості факторів. 
15. Механізм впливу росту факторів для імпортозаміщуючих та експортоорієнтованих галузей на 

зовнішню торгівлю.  
16. Базова теорія тарифів: визначення, вплив, графічна ілюстрація. Нетарифні імпортні бар’єри: 

квоти, ДОЕ, інші нетарифні бар’єри.  
17. Форми стимулювання експорту. Методи визначення результатів введення тарифів на виробників, 

споживачів, бюджет.  
18. Процеси глобалізації та регіоналізації в сучасних міжнародних економічних відносинах. 

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, передумови, цілі та етапи розвитку інтеграційних 
процесів. 

19. Особливості розвитку інтеграційних процесів  в Західній Європі: сучасний стан, перспективи, 
чинники кризових явищ. 

20. Особливості розвитку інтеграційних  відносин у регіонах світу, участь України  в інтеграційних 
процесах.  

21. Угода про Асоціацію України з ЄС: проблеми і перспективи.  
22. Класифікація фінансових ринків. Первинні та вторинні ринки цінних паперів; IPO та роль 

андеррайтера в даному процесі. 
23. Основні види цінних паперів та операцій з ними (довга покупка та короткий продаж). Біржові та 

позабіржові ринки; загальні ринкові умови (ринки Биків та Ведмедів).  



24. Сек'юритизація цінних паперів. Роль іпотечних цінних паперів (MBS) у світовій кризі 2008 рр. 
25. Прямі та непрямі котирування іноземної валюти. Крос-курси та їх розрахунок. 
26. Валютний курс та методи його регулювання. Умова Маршала-Лернера. Вплив валютного курсу 

на міжнародні економічні зв’язки країни.  
27. Детермінанти формування валютного курсу у довгостроковому, середньо- і короткостроковому 

періоді. 
28. Кількісне та кредитне пом'якшення,  політика «заяв про наміри» як заходи нетрадиційної 

фінансової політики. Суть та можливі наслідки «нетрадиційно нетрадиційних» монетарних 
заходів. 

29. Основи функціонування Паризької валютної системи. Принципи Паризької валютної системи, 
що використовуються у сучасних міжнародних валютно-кредитних відносинах. 

30. Основи функціонування Генуезької валютної системи. Причини та наслідки «Великої депресії». 
Порівняння «Великої депресії» зі світовою фінансово-економічною кризою 2008-2009 років. 

31. Основні принципи функціонування Бреттон-Вудської валютної системи, та причини її розпаду. 
32. Принципи та проблеми функціонування Ямайської валютної системи. 
33. Суть форвардних операції на валютному ринку. Ризики, що виникають під час існування 

відкритих валютних позицій.  
34. Валютний арбітраж (операції «керрі трейд») та валютний демпінг. Особливості використання 

валютного арбітражу у сучасній світовій економіці. 
35. Економічна сутність статей платіжного балансу країни. Структура та динаміка платіжного 

балансу України за 2019-2021 роки. 
36. Головні особливості ринку похідних цінних паперів, види похідних цінних паперів, їх переваги 

та недоліки. 
37. Біржові стратегії на ринку ф'ючерсних контрактів. Графіки різноманітних ф’ючерсних стратегій. 
38. Біржові стратегії на ринку опціонних контрактів. Різноманітні спекулятивні стратегії. 
39. Корпоративні фінанси: сутність та функції. Структура джерел фінансування капіталу корпорації. 
40. Структура активів корпорації та особливості управління робочим капіталом. 
41. Концепція середньозваженої вартості капіталу (WACC).  Показник бета: сутність, розрахунок.  
42. Міжнародні стандарти фінансової звітності: сутність, призначення та принципи обліку доходів та 

витрат. 
43. Основні форми фінансової звітності міжнародних корпорацій, їх взаємозв'язок та техніка аналізу. 

Фінансовий аналіз діяльності корпорації та показники оцінки фінансового стану. 
44. Корпоративне управління: сутність, моделі, механізми та вплив на вартість корпорації. 
45. Сутність етики та етичної поведінки у сфері міжнародних фінансів та інвестицій. Алгоритм 

прийняття етичних рішень та вирішення етичних дилем.  
46. Аналіз ключових положень стандартів професійної поведінки учасників фінансового ринку. 
47. Процес підготовки, атестації та сертифікації фахівців фондового ринку в Україні.  
48. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу: сутність, значення та складові елементи.  
49. Сутність та класифікація цілей сталого розвитку (ЦСР) бізнесу.  
50. Чинники та тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні. 
 
ІІ. Практична частина 
Задачі на використання графічного фінансового аналізу з похідними цінними паперами. 
 
 
Білет на екзамені буде складатися з одного теоретичного питання та одного практичного 
завдання. 
 
Викладачі для консультацій: питання 1-4, 18-27 – доц. Родіонова Т.А.; 5-8, 28-38, практична 
частина проф. Якубовський С.О. ; 9-17 – доц. Цевух Ю.О. (викладав доц. Доленко Л.Х.); 39-50 – 
доц. Бичкова Н.В. 


